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ST-01.01Ð ROBOTY DEMONTA!OWE I ROZBIîRKOWE

Szczeg�$owa specyÞkacja techniczna na roboty budowlane zwi)zane z demonta*em               
i rozbi�rk).

1.WST+P

1.1. Przedmiot Szczeg�$owej SpecyÞkacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SpecyÞkacji Technicznej s) wymagania dotycz)ce wykonania 

i odbioru rob�t demonta*owych i rozbi�rkowych koniecznych przy monta*u urz)dzenia -
windy na istniej)cym obiekcie internatu Specjalnego O#rodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych w Ow,skach 
 
1.2. Zakres stosowania Szczeg�$owej SpecyÞkacji Technicznej

SpecyÞkacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji rob�t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob�t obj-tych Szczeg�$ow) SpecyÞkacj) Techniczn)
Roboty, kt�rych dotyczy specyÞkacja, obejmuj) wszystkie czynno#ci umo*liwiaj)ce        

i maj)ce na celu wykonania rozbi�rek i demonta*u wyst-puj)cych w obiekcie.
Niniejsza specyÞkacja techniczna zwi)zana jest z wykonaniem ni*ej wymienionych rob�t:
- przekucia i wykucia w #cianach istniej)cych
- rozkucia elem. na elewacji -gzymsy, opaski, parapety,
- demonta* kostki w miejscu projektowanego $)cznika, urz)dzenia -windy 
- wyci-cie otwor�w drzwiowych do windy w istniej)cej #cianie zewn-trznej (na parterze i na 

pi-trze),

1.4. Og�lne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj-  rob�t zgodnie z dokumentacja 

projektow), specyÞkacj) techniczn), poleceniami nadzoru inwestorskiego. 

2.    MATERIA(Y
Dla rob�t rozbi�rkowych materia$y nie wyst-puj).

3.    SPRZ+T
Wykonawca jest zobowi)zany do u*ywania jedynie takiego sprz-tu, kt�ry nie 

spowoduje niekorzystnego wp$ywu na jako#. wykonywanych rob�t, zar�wno w miejscu tych 
rob�t, jak te* przy wykonywaniu czynno#ci pomocniczych oraz w czasie transportu, 
za$adunku i wy$adunku materia$�w. 

4. TRANSPORT
Transport materia$�w z rozbi�rki #rodkami transportu. Przewo*ony $adunek 

zabezpieczy. przed spadaniem i przesuwaniem.

5.    WYKONANIE ROBîT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyst)pieniem do rob�t demonta*owych i rozbi�rkowych nale*y:
- teren ogrodzi. i oznakowa. zgodnie z wymogami BHP, na poszczeg�lnych kondygnacjach 
i na parterze nale*y wygrodzi. cz-#. korytarza
- zdemontowa. istniej)ce zasilenie w energi- elektryczn) oraz wszelkie istniej)ce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbi�rkowe
Roboty prowadzi. zgodnie z rozporz)dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r. w sprawie bezpiecze,stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob�t 
budowlanych
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W zwi)zku z planowanym monta*em urz)dzenia /windy/ oraz realizacj) szybu 
windowego do istniej)cego budynku konieczne jest przeprowadzenie prac rozbi�rkowych      
w za$o*onym zakresie I pi-tra oraz rozbi�rki w zakresie samego wej#cia do nowopowsta$ego 
szybu windowego i co za tym idzie do windy -likwidacja cz-#ci gzyms�w od strony szczytu 
budynku, przekucie i otwarcie obecnie za#lepionego otworu okienngo na pi-trze, przekucie 
drzwi wej#ciowych z korytarza na parterze, wykonanie korekty spadku cz-#ci dachu 
przyleg$ego budynku parterowego  w zakresie okapu, przebudowa terenu przed szybem 
windy. 

5.3. Roboty demonta*owe
Demonta* kostki w miejscu projektowanej lokalizacji szybu. Przed monta*em 

urz)dzenia -windy nale*y wyku. otw�r na pi-trze. Wszelkie otwory w #cianie piwnicy              
w obr-bie podszybia nale*y zamurowa.. Otwory okienne na parterze nale*y dostosowa. do 
zamontowanej konstrukcji szybu.

Od strony korytarza w cz-#ci parteru nale*y wyci). przejcie.

6.    PODSTAWA P(ATNO%CI
Wszelkie p$atno#ci wynikaj) z postanowie, zawartych w umowie dotycz)cej realizacji 

przedmiotu zam�wienia.

7.  UWAGI SZCZEGî(OWE
Materia$y uzyskane z rozbi�rek do ponownego wbudowania zakwaliÞkuje Inspektor 

Nadzoru.
Ilo#. rob�t rozbi�rkowych mog) ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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ST-01. 02 – ROBOTY ZIEMNE 
 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z wykopami  w 
zakresie zawartym w dokumentacji technicznej. 
 
 
1. WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów  pod 
fundament i podszybie dla montażu urządzenia - windy.  
 
2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
3. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wykopów pod płytę i ściany podszybia windy. 
 
4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w 
odpowiednich normach i wytycznych. 
 
5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). 
 
3. SPRZĘT 
 Roboty ziemne  mogą być wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie przy pomocy 
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt 
wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
 
4. TRANSPORT  
 Grunt z wykopów może być przewożony dowolnymi środkami transportu 
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy równomiernie rozwieść 
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  
 



�rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc� powinny by� sprawne technicznie i 
spełnia� wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Sprawdzenie zgodno�ci warunków terenowych z projektowymi 

Przed przyst�pieniem do wykonywania wykopów, nale�y sprawdzi� zgodno�� rz�dnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wyst�pienia odmiennych warunków 
gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi�
o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzyma� prowadzenie robót, je�eli dalsze ich 
prowadzenie mo�e wpłyn�� na bezpiecze�stwo konstrukcji lub robót. Zgod� na wznowienie 
robót wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedło�eniu przez Wykonawc�: 

-opinii   Projektanta   co   do   sposobu   dalszego   prowadzenia   robót   oraz 
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 

-skutków finansowych wynikaj�cych z wykonania dalszych robót w sposób  i w zakresie 
odmiennym od pierwotnego. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych z wykonaniem podszybia pod urz�dzenie -

wind� oraz fundamentów powinno by� wykonane przygotowanie terenu pod budow�.  
Urz�dzenia usytuowane w najbli�szym s�siedztwie wykopów nale�y zabezpieczy� przed 
uszkodzeniem.  
Przed rozpocz�ciem i w trakcie wykonywania wykopów nale�y wykonywa� pomiary 
geodezyjne zwi�zane z: 

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 

- wyznaczeniem kraw�dzi i załama� wykopów, 

- niwelacj� kontroln� robót ziemnych i dna wykopu, 

5.4. Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowi�zany jest uwzgl�dni�

ochron� �rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególno�ci ochron� gleby, 
zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych  - Prawo ochrony 
�rodowiska (Dz. U. z  2013 r. Nr 180,  poz.1232 ze zm.). 
Wykopy powinny by� wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poni�ej 
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubo�ci 20 cm poło�ona nad 
projektowanym poziomem posadowienia powinna by� usuni�ta bezpo�rednio przed 
wykonaniem fundamentu. 
�ciany wykopów nale�y tak kształtowa� aby nie nast�piło obsuni�cie si� gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umo�liwia� jego odwodnienie w sposób zgodny ze 
zwyczajow� praktyk� in�yniersk� w całym okresie trwania robót ziemnych. 

5.5. Wykopy nieobudowane 
Wykopy nieobudowane mo�na wykonywa� do gł�boko�ci 4,00 m od poziomu terenu 

otaczaj�cego wykop. 
Je�eli w dokumentacji projektowej nie okre�lono inaczej dopuszcza si� stosowanie 
nast�puj�cych bezpiecznych nachyle� skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25, 
- w gruntach niespoistych (piaski, �wiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5, 
 W  wykopach   ze   skarpami   o  bezpiecznym   nachyleniu   powinny  by� stosowane       



nast-puj)ce zabezpieczenia:
-  w pasie terenu przylegaj)cym do g�rnej kraw-dzi wykopu na szeroko#ci r�wnej  3-krotnej 
g$-boko#ci wykopu powierzchnia powinna by. wolna od nasyp�w  i materia$�w, oraz mie. 
spadki umo*liwiaj)ce odp$yw w�d opadowych,
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by. 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyle,.

5.6. Odwodnienie wykop�w
Wykonawca rob�t powinien wykona. urz)dzenia, kt�re zapewni) odprowadzenie 

w�d gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. 

5.7. Tolerancje wykonywania wykop�w
Dopuszczalne odchy$ki w wykonywaniu wykop�w wynosz): 
± 15 cm -   dla wymiar�w wykop�w w planie,
± 2 cm   -   dla ostatecznej rz-dnej dna wykopu, 
±10%  -   dla nachylenia skarp wykop�w.

5. KONTROLA JAKO%CI ROBîT
Wymagania dla rob�t ziemnych zwi)zanych z wykonaniem wykop�w: 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob�t oraz po ich zako,czeniu 

powinny obejmowa.:
¥  sprawdzenie zgodno#. wykonania rob�t z dokumentacj)
¥  kontrol- prawid$owo#. wytyczenie rob�t w terenie,
¥  sprawdzenie przygotowania terenu,
¥  kontrol- rodzaju i stanu gruntu w pod$o*u,
¥  sprawdzenie wymiar�w wykop�w,
¥  sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykop�w.
Ocena poszczeg�lnych etap�w rob�t potwierdzana jest wpisem do Dziennika 

Budowy.

6.  ODBIîR ROBîT
' Roboty ziemne zwi)zane z wykonaniem wykop�w uznaje si- za wykonane zgodnie                    
z dokumentacj) projektow), niniejsz) SST i wymaganiami Inspektora, je*eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 5 SST da$y wyniki 
pozytywne.

8.     PODSTAWA P(ATNO%CI
Wszelkie p$atno#ci wynikaj) z postanowie, zawartych w umowie dotycz)cej realizacji 

przedmiotu zam�wienia.

9.    PRZEPISY ZWI"ZANE
 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami)
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ST-01. 03 ÐROBOTY ZWI"ZANE Z BETONEM I STAL"

Szczeg�$owa  specyÞkacja techniczna na roboty budowlane zwi)zane z wykonaniem 
fundamentu i podszybia dla monta*u urz)dzenia -windy 

1.WST+P

1.1. Przedmiot Szczeg�$owej SpecyÞkacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczeg�$owej specyÞkacji technicznej (SST) s) wymagania 

dotycz)ce wykonania i odbioru rob�t zwi)zanych z wykonaniem fundamentu i podszybia dla 
monta*u urz)dzenia -windy  

1.2. Zakres stosowania Szczeg�$owej SpecyÞkacji Technicznej 

Szczeg�$owa specyÞkacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob�t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob�t obj-tych  Szczeg�$ow) SpecyÞkacj) Techniczn)  
Roboty, kt�rych dotyczy specyÞkacja obejmuj) wszystkie czynno#ci umo*liwiaj)ce         

i maj)ce na celu wykonanie fundament�w zwi)zanych z wykonaniem podszybia dla monta*u 
urz)dzenia -windy 

W zakres rob�t wchodzi:  p$yta i #ciany podszybia windy, 

1.4. Okre#lenia podstawowe
Okre#lenia podane w niniejszej SST s) zgodne z deÞnicjami zawartymi                          

w odpowiednich normach i wytycznych.

1.5. Og�lne wymagania dotycz)ce rob�t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako#. wykonania rob�t, bezpiecze,stwo 
wszelkich czynno#ci na terenie budowy, metody u*yte przy budowie oraz za ich zgodno#.      
z dokumentacj) projektow), SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIA(Y

2.1. Wymagania og�lne

Wszystkie materia$y stosowane do wykonania rob�t musz) by. zgodne                     
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
' Do wykonania rob�t mog) by. stosowane wyroby budowlane spe$niaj)ce warunki 
okre#lone w:  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami)

2.2. Wymagania szczeg�$owe

2.2.1. Sk$adniki mieszanki betonowej 

2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatk�w 
wg normy PN-B-30000:1990 o nast-puj)cych markach:
' ' ¥ marki ã25Ó- do betonu klasy B7,5-B20
' ' ¥ marki ã35Ó- do betonu klasy wy*szej ni* B20
b) Wymagania dotycz)ce sk$adu cementu
Sk$ad cementu powinien odpowiada. wymaganiom norm PN-B-30000:1990, 
c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by. umieszczony trwa$y, 
wyra/ny napis zawieraj)cy nast-puj)ce dane:
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' ' ¥  oznaczenie,
' ' ¥   nazwa wytw�rni i miejscowo#ci,
' ' ¥   masa worka z cementem,
' ' ¥   data wysy$ki,
' ' ¥   termin trwa$o#ci cementu.
d) %wiadectwo jako#ci cementu
Ka*da partia dostarczonego cementu musi posiada. #wiadectwo jako#ci (atest) wraz 
z wynikami bada,.
e) Warunki magazynowania i okres sk$adowania: Miejsca przechowywania cementu mog) 
by. nast-puj)ce:
' ' ¥ dla cementu pakowanego (workowanego):
-  sk$ady   otwarte   (wydzielone   miejsca   zadaszone   na   otwartym   terenie 
zabezpieczone z bok�w przed opadami),
-  magazyny  zamkni-te  (budynki  lub  pomieszczenia  o  szczelnym  dachu i #cianach).

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa. si- sta$o#ci) cech Þzycznych 
i jednorodno#ci) uziarnienia pozwalaj)c) na wykonanie partii betonu o sta$ej jako#ci. 
Poszczeg�lne rodzaje i frakcje kruszywa musz) by. na placu budowy sk$adane oddzielnie  
na  umocnionym  i  czystym  pod$o*u w taki  spos�b aby nie ulega$y zanieczyszczeniu 
i nie miesza$y si-.

2.2.1.3. Woda

 ' Woda do produkcji betonu powinna odpowiada. wymaganiom normy PN-88/
B-32250. Zaleca si-  stosowanie wody wodoci)gowej  pitnej.  Stosowanie jej nie wymaga 
przeprowadzania bada,. Nale*y pobiera. j) ze zbiornika po#redniego. 

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania fundament�w mo*na stosowa. mieszank- betonow) wykonywan) 
samodzielnie przez Wykonawc- lub mieszank- betonow) wykonywan) w Wytw�rni.

2.2.3. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spe$nia. wymagania norm.

Odbi�r stali zbrojeniowej na budowie
Odbi�r stali na budowie powinien by. dokonany na podstawie atestu hutniczego 
do$)czonego przez wytw�rc-  stali. Tre#. atestu powinna by. zgodna z postanowieniami 
powy*ej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by. magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach  z  podzia$em  wg  wymiar�w i gatunk�w.  Nale*y d)*y.,  by stal by$a 
magazynowana   w   miejscu   nie   nara*onym   na   nadmierne   zawilgocenie   lub 
zanieczyszczenie.

2.2.4. Podk$adki dystansowe
Dopuszcza si- stosowanie stabilizator�w i podk$adek dystansowych z betonu lub / 

oraz z tworzyw sztucznych.

Podk$adki  dystansowe  musz) by.  mocowane  do  pr-t�w.   Nie  dopuszcza  si- 
stosowania podk$adek dystansowych z drewna, ceg$y lub pr-t�w stalowych.
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2.2.5. Deskowania
Do wykonywania deskowa, nale*y stosowa. materia$y zgodne z wymaganiami 

normy. Materia$y stosowane  na deskowania  nie  mog) deformowa. si-  pod wp$ywem 
i warunk�w atmosferycznych, ani na skutek zetkni-cia si- z mieszank) betonow).

3. SPRZ+T
Roboty zwi)zane z wykonaniem podszybia i fundament�w mog) by. wykonywane 

r-cznie lub mechanicznie przy u*yciu dowolnego sprz-tu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych rob�t.'
Wykonawca powinien dysponowa. m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
-   betoniarkami o wymuszonym dzia$aniu,
- dozownikami wagowe o odpowiedniej dok$adno#ci z aktualnym #wiadectwem 

legalizacji,'
-   odpowiednio przeszkolon) obs$ug).

2) do wykonania deskowa,:'
-   sprz-tem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia:
-   gi-tarkami,
-   no*ycami,
-   prostowarkami,
-   innym sprz-tem stanowi)cym wyposa*enie zbrojami.

4) do uk$adania mieszanki betonowej:
-   pojemnikami do betonu,
-   wibratorami wg$-bnymi o odpowiedniej #rednicy,

Sprz-t wykorzystywany przez Wykonawc-  powinien by. sprawny technicznie i spe$nia 
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT 

' %rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc-  powinny by. sprawne 
technicznie i spe$nia. wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepis�w o ruchu 
drogowym.

 4.1. Transport sk$adnik�w mieszanki betonowej
Sk$adniki mieszanki betonowej mog) by. przewo*one dowolnymi #rodkami transportu, 

przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych rob�t. Kruszywo przewo*one na 
samochodach ci-*arowych nale*y umie#ci. r�wnomiernie na ca$ej powierzchni $adunkowej       
i zabezpieczy. przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dr�g 
publicznych Wykonawca b-dzie usuwa$ na bie*)co i na w$asny koszt.

5. WYKONANIE ROBîT

5.1. Zakres wykonania rob�t
Roboty zwi)zane z wykonaniem p$yty i #cian podszybia wraz z fundamentami nale*y 

prowadzi. zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

1. Wykonanie deskowa,
Deskowanie element�w licowych powinny by. wykonywane z element�w deskowa, 
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uniwersalnych umo*liwiaj)cych uzyskanie estetycznej faktury zewn-trznej.
Elementy dodatkowe mo*na wykona. z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materia$y 
stosowane na deskowania nie mog) deformowa. si-  pod wp$ywem warunk�w 
atmosferycznych, ani na skutek zetkni-cia si- z mas) betonow).
Zaleca   si-   stosowanie   fazowania   kraw-dzi   elementu   betonowego   listwami 
o wymiarach od 2-4 cm na stykach dw�ch prostok)tnych do siebie #cian, szczeg�lnie 
w stykach wkl-s$ych. Mo*na takie fazowania wykonywa. r�wnie* wtedy, gdy 
nieprzewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nale*y przeprowadzi. w razie potrzeby, 
korekt-    rozmieszczenia   zbrojenia.   Zmian-    rozmieszczenia   zbrojenia powinien 
zatwierdzi. Inspektor Nadzoru.
Przed przyst)pieniem do betonowania nale*y usun). z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia  (wi�ry,  wod-,  l�d,   li#cie,  elektrody,  gwo/dzie,  drut wi)za$kowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiar�w nominalnych przewidzianych projektem nale*y 
przyjmowa. zgodnie z odpowiednimi normami.

& 5.2.2.   Przygotowanie zbrojenia
Pr-ty i walc�wki przed ich u*yciem do zbrojenia konstrukcji nale*y oczy#ci. z zendry, 

lu/nych p$atk�w rdzy, kurzu i b$ota. Pr-ty zbrojenia zanieczyszczone t$uszczem (smary, oliwa) 
lub farb) olejn) nale*y opala. np. lampami lutowniczymi, a* do ca$kowitego usuni-cia 
zanieczyszcze,.
Czyszczenie pr-t�w powinno by. dokonywane metodami nie powoduj)cymi zmian we 
w$a#ciwo#ciach technicznych stali ani p�/niejszej ich korozji.
Dopuszczalna wielko#. miejscowego wykrzywienia pr-t�w nie powinna przekracza. 
4 mm, w przypadku wi-kszych odchy$ek stal zbrojeniow) nale*y prostowa..
Pr-ty ucina si- z dok$adno#ci) do 1 cm. 

' 5.2.3. Monta* zbrojenia
Zbrojenie nale*y uk$ada. po sprawdzeniu i odbiorze deskowa,.

Dla zachowania w$a#ciwej otuliny nale*y uk$adane w deskowaniu zbrojenie podpiera. 
podk$adkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo#ci  r�wnej grubo#ci otulenia. 
Stosowanie innych sposob�w zapewnienia otuliny, a szczeg�lnie podk$adek z pr-t�w 
stalowych jest niedopuszczalne. 
Uk$ad zbrojenia konstrukcji musi umo*liwi. jego dok$adne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po u$o*eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pr-t�w wzgl-dem siebie i wzgl-dem 
deskowania nie mo*e ulec zmianie.

& 5.2.5.    Wbudowanie mieszanki betonowej

' ' 5.2.5.1. Podawanie i uk$adanie mieszanki betonowej

Przed przyst)pieniem do uk$adania betonu nale*y sprawdzi.: po$o*enie zbrojenia, 
zgodno#. rz-dnych z projektem, czysto#. deskowania oraz obecno#. wk$adek 
dystansowych zapewniaj)cych wymagan) wielko#. otuliny.

' 5.2.6.    Warunki atmosferyczne przy uk$adaniu mieszanki betonowej i wi)zaniu betonu

& & 5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nale*y wykonywa. wy$)cznie w temperaturach nie ni*szych ni* +5¡C, 
' zachowuj)c warunki umo*liwiaj)ce uzyskanie przez beton wytrzyma$o#ci co najmniej 
' 15 MPa przed pierwszym zamarzni-ciem.

' ' 5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opad�w.

Przed przyst)pieniem do betonowania nale*y przygotowa. spos�b post-powania na 
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' wypadek wyst)pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie 
' odpowiedniej ilo#ci os$on wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni 
' #wie*ego betonu.

& & 5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia u$o*ony beton powinien by. chroniony przed 

' zamarzni-ciem przez okres pozwalaj)cy na uzyskanie wytrzyma$o#ci co najmniej 
' 15MPa.

' 5.2.7.    Piel-gnacja betonu
Woda stosowana  do polewania betonu powinna spe$nia.  wymagania normy 

PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by. chronione przed uderzeniami                    
i drganiami.

6. KONTROLA JAKO%CI ROBîT
Kontrola  jako#ci   wykonania   konstrukcji   betonowych   i   *elbetowych   polega   

na sprawdzeniu zgodno#ci z dokumentacj) projektow) oraz niniejszej SST.

6.1. Zakres kontroli i bada, 

6.1.1.    Deskowania
Kontrola deskowania przed przyst)pieniem do betonowania musi by. dokonana 

przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy

6.1.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przyst)pieniem do betonowania musi by. dokonana przez 
Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy

6.1.3.   Kontrola sprz-tu
Sprz-t powinien by. zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnik�w produkcji, 

sprawdzeniu urz)dze, do wa*enia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu 
samochod�w do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urz)dze, do piel-gnacji i 
obr�bki betonu,
Wszystkie roboty uj-te w niniejszej SST podlegaj) odbiorowi, a ocena poszczeg�lnych 
etap�w rob�t potwierdzana przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy

7. ODBIîR ROBîT
Odbioru rob�t powinien dokonywa. inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie 

potrzeby r�wnie* autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy rob�t. 
Po zako,czeniu wszystkich rob�t nale*y dokona. komisyjnego odbioru ko,cowego.

Wymagana jako#. materia$�w powinna by. potwierdzona przez producenta przez 
za#wiadczenie o jako#ci lub znakiem kontroli jako#ci zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym r�wnorz-dnym dokumentem.

Nie dopuszcza si-  stosowania do rob�t materia$�w, kt�rych w$a#ciwo#ci nie odpowiadaj) 
wymaganiom technicznym.

Nale*y przeprowadzi. kontrol- dotrzymania warunk�w og�lnych wykonania rob�t.
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9. PODSTAWA P(ATNO%CI
Wszelkie p$atno#ci wynikaj) z postanowie, zawartych w umowie dotycz)cej realizacji 

przedmiotu zam�wienia.

10.  PRZEPISY ZWI"ZANE
 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami)
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ST-01.01.04 ÐKONSTRUKCJE STALOWE

Szczeg�$owa specyÞkacja techniczna na roboty budowlane zwi)zane z wykonaniem 
konstrukcji stalowych szybu  oraz zabezpieczenie antykorozyjne tych element�w

1.WST+P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg�$owej specyÞkacji technicznej s) wymagania 

dotycz)ce wykonania i odbioru konstrukcji stalowych zwi)zanych z monta*em urz)dzenia-
windy oraz zabezpieczenie antykorozyjne tych element�w.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg�$owa specyÞkacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy        

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob�t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob�t wymienionych w SST
Roboty kt�rych dotyczy specyÞkacja obejmuj) wszystkie czynno#ci umo*liwiaj)ce        

i maj)ce na celu wykonanie i monta* konstrukcji stalowych. 
Monta* konstrukcji szybu. Konstrukcj-  wykona. zgodnie z opisem konstrukcyjnym 

za$)czonym w domkumentacji przetargowej. Konstrukcj- stalow) szybu windowego wykona 
specjalistyczna Þrma od wind.

Nale*y r�wnie* zabezpieczy. antykorozyjnie elementy stalowe. 

1.4. Okre#lenia podstawowe
Okre#lenia podane w niniejszej SST s) zgodne z obowi)zuj)cymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi.

1.5. Og�lne wymagania dotycz)ce rob�t
Wykonawca rob�t jest odpowiedzialny za jako#. wykonania rob�t, ich zgodno#.         

z dokumentacj) projektow), SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.    MATERIA(Y

2.1. Stal
2.1.1. Do konstrukcji stalowych stosuje si-:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-
EN 10025:2002

(1)  K)towniki PN-EN 10056-2:1998  i w PN-EN 10056-1:2000 K)towniki dostarczane s) o 
d$ugo#ciach:
do 45mm - 3  do 12m; powy*ej 45 - 3  do 15m z odchy$kami do 50mm dla d$ugo#ci do 
4,0 m; do 100 mm dla d$ugo#ci wi-kszej. Krzywizna ramion nie powinna przekracza.           
l mm/m.

(2) Blachy uniwersalne 
Blachy uniwersalne dostarcza si- w grubo#ciach 6-40mm.
szeroko#ciach 160-700 mm i d$ugo#ciach: dla grubo#ci do 6mm - 6,0m dla grubo#ci 
8-25 mm - do 14,0 m z odchy$k) do 250 mm.

2.1.2. Kszta$towniki zimnogi-te.
Wykonywane s) jako zamkni-te (rury kwadratowe).
Produkuje si- je ze stali konstrukcyjnej w-glowej zwyk$ej jako#ci StOS, St3SX, St3SY. 
D$ugo#ci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwi-kszonej dok$adno#ci wykonania.

2.1.3. W$asno#ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada. wymaganiom 
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podanym w PN-EN 10025:2002.
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walc�wki i pr-t�w powinna by. bez p-kni-., 

p-cherzy i naderwa,.
- Na powierzchniach czo$owych niedopuszczalne s) pozosta$o#ci jamy usadowej, 

rozwarstwienia i p-kni-cia widoczne go$ym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne $uski i zawalcowania, wtr)cenia niemetaliczne, 

w*ery, wypuk$o#ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato#ci s) dopuszczalne je*eli:
- mieszcz) si- w granicach dopuszczalnych odchy$ek
- nie przekraczaj) 0.5 mm dla walc�wki o grubo#ci od 25 mm. 0,7mm dla walc�wki o 
grubo#ci wi-kszej.

2.1.4. Odbi�r stali na budowie powinien by. dokonany na podstawie atestu, w kt�ry 
powinien by. zaopatrzony ka*dy element lub partia materia$u. Atest powinien zawiera.:
- znak wytw�rcy
- proÞl
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obr�bki cieplnej
Cechowanie materia$�w wywalcowane na proÞlach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbi�r konstrukcji na budowie winien by. dokonany na podstawie protok�$u 
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytw�rni wraz z o#wiadczeniem wytw�rni, *e usterki w 
czasie odbior�w mi-dzyoperacyjnych zosta$y usuni-te. Cechowanie element�w farb) na 
elemencie.

2.2. ()czniki
Jako $)czniki wyst-puj): po$)czenia spawane, elementy skr-cane -zgodnie z wytycznymi na 
rysunkach konstrukcyjnych zawartych w opracowaniu.

2.2.1. Materia$y do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyk$ej stosuje si-  spawanie elektryczne przy u*yciu 

elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zast-pczo mo*na stosowa. elektrody 
ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s) to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych nara*onych na obci)*enia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie.:
- za#wiadczenie jako#ci
- spe$nia. wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by. zgodne z wymaganiami 
obowi)zuj)cych norm i wymaganiami producenta.

2.3. Sk$adowanie materia$�w i konstrukcji
Materia$y dostarczone na budow- powinny by. wy$adowywane *urawiami. Do 

wy$adunku mniejszych element�w mo*na u*y. wci)garek lub wci)gnik�w. Elementy ci-*kie, 
d$ugie i wiotkie nale*y przenosi. za pomoc) zawiesi i usztywni. dla zabezpieczenia przed 
odkszta$ceniem. Elementy uk$ada. w spos�b umo*liwiaj)cy odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny by. w miar- mo*liwo#ci sk$adowane 
w s)siedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Elektrody sk$adowa. w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone 
przed zawilgoceniem.

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne materia$�w
Do wykonywania pow$ok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest 

stosowanie wy$)cznie systemowych zestaw�w malarskich. 
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3. SPRZ+T

3.1. Sprz-t do transportu i monta*u s$up�w
Do transportu i monta*u konstrukcji nale*y u*ywa. *urawi, wci)garek, d/wignik�w, 

podno#nik�w i innych urz)dze,.

3.2. Sprz-t do rob�t spawalniczych
* Stosowany sprz-t spawalniczy powinien umo*liwia. wykonanie z$)czy zgodnie                      
z technologi) spawania 
* Spadki napi-cia pr)du zasilaj)cego nie powinny by. wi-ksze jak 10%.
* Eksploatacja sprz-tu powinna by. zgodna z instrukcj).
* Stanowiska spawalnicze powinny by. odpowiednio urz)dzone:
- spawarki powinny sta. na izoluj)cym podwy*szeniu i by. zabezpieczone od wp$yw�w 
atmosferycznych
- sprz-t pomocniczy powinien by. przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by. urz)dzone zgodnie z przepisami bhp                                  
i przeciwpo*arowymi, zabezpieczone od wp$yw�w atmosferycznych, o#wietlone                      
z dostateczn) wentylacj); Stanowisko robocze powinno by. odebrane przez In*yniera.

3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne element�w stalowych

Roboty zwi)zane z wykonaniem zabezpiecze, antykorozyjnych konstrukcji 
stalowych mog) by. wykonane r-cznie lub mechanicznie przy u*yciu dowolnego sprz-tu 
przeznaczonego do wykonania zamierzonych rob�t.

4.    TRANSPORT
Elementy konstrukcyjne mog) by. przewo*one dowolnymi #rodkami transportu. 

Podczas transportu materia$y i elementy konstrukcji powinny by. zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrat) stateczno#ci. Spos�b sk$adowania wg punktu 2.3.

Materia$y malarskie nale*y przewozi. w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki 
spos�b aby zabezpieczy. opakowania przed uszkodzeniem, a materia$ przed wylaniem.

5.    WYKONANIE ROBîT

5.1. Ciecie
Brzegi po ci-ciu powinny by. czyste, bez naderwa,, gradu i zadzior�w, *u*la, 

naciek�w i rozprysk�w metalu po ci-ciu.
Miejscowe nier�wno#ci zaleca si- wyszlifowa..

5.2. Po$)czenia spawane'
(1) Brzegi do spawania wraz z przyleg$ymi pasami szeroko#ci 15 mm powinny by. 
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszcze, oraz nie powinny wykazywa. rozwarstwie, 
i rzadzizn widocznych go$ym okiem.
K)t ukosowania, po$o*enie i wielko#. progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchy$ki 
przyjmuje si- wed$ug w$a#ciwych norm spawalniczych. Szczelin- mi-dzy elementami 
 nieukosowanych brzegach stosowa. nie wi-ksz) od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo#. spoin mo*e by. wi-ksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo 
dopuszcza si- grubo#. mniejsz): o 5% - dla spoin czo$owych o 10% - dla pozosta$ych
Dopuszcza si-  miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je#li wady te mieszcz) si-             
w granicach grubo#ci spoiny. Niedopuszczalne s) p-kni-cia, braki przetopu, kratery i nawisy 
lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obr�bka spoin
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- przetopienie grani
- wymagan) technologi-  spawania mo*e zaleci. Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika 
budowy.

5.4. Monta* konstrukcji

5.4.1. Przed przyst)pieniem do prac monta*owych nale*y:
- sprawdzi. stan fundament�w, kompletno#. 

5.4.2. Monta*
Przed przyst)pieniem do monta*u nale*y naprawi. uszkodzenia element�w powsta$e 
podczas transportu i sk$adowania.

Monta* konstrukcji zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi za $)czonymi                         
w dokumentacji

5.5. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania

Powierzchnie stalowe powinny by. oczyszczone, odt$uszczone zgodnie z wymaganiami 
norm.
Bezpo#rednio przed pokryciem powierzchni materia$ami do gruntowania, nale*y 
powierzchni- przedmucha. spr-*onym powietrzem.

Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny by. gruntowane za pomoc) #rodk�w gruntuj)cych, 

b-d)cych elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kart) techniczn) Producenta.

Wykonanie warstwy nawierzchniowej
Warstwa nawierzchniowa powinna by. wykonywana za pomoc) materia$�w 

b-d)cych elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kart) techniczn) Producenta.

Metody nanoszenia materia$�w malarskich:

-   malowanie p-dzlem,

-   nanoszenie wa$kiem,

-   natryskiwanie.

6. KONTROLA JAKO%CI ROBîT
Kontrola jako#ci polega na sprawdzeniu zgodno#ci wykonania rob�t z projektem. 

Roboty podlegaj) odbiorowi.
Kontrola rob�t obejmuje:
-  sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
-  kontrol-  prawid$owo#ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 
powierzchni),
- kontrol-  prawid$owo#ci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z 
ocen) jednorodno#ci wykonania pow$ok, stwierdzeniem braku p-cherzy, z$uszcze, itp.),
- oznaczenie rzeczywistej grubo#ci pow$oki (grubo#. pow$oki winna by. zgodna z warto#ci) 
podan) w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo#. t-  okre#la 
si-  jako #redni) arytmetyczn) z kilku pomiar�w w miejscach wskazanych przez In*yniera; 
grubo#. okre#la si-  metodami nieniszcz)cymi; sprawdzenie grubo#ci pow$oki malarskiej wg 
normy PN-EN ISO 12944-7:2001.
-    oznaczenie przyczepno#ci pow$oki malarskiej.

7.  ODBIîR ROBîT
Do odbioru ko,cowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedk$ada wszystkie 
dokumenty techniczne, #wiadectwa jako#ci materia$�w, jak r�wnie* dziennik wykonania 
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protoko$y odbioru cz-#ciowego.
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8.    PODSTAWA P(ATNO%CI
Wszelkie p$atno#ci wynikaj) z postanowie, zawartych w umowie dotycz)cej realizacji 

przedmiotu zam�wienia.

9.    PRZEPISY ZWI"ZANE
PN-B-06200:2002       Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gor)co z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy.
PN-91/M-69430     Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Og�lne badania i wymagania.

PN-75/M-69703         Spawalnictwo. Wady z$)czy spawanych. Nazwy i okre#lenia

PN-EN ISO 8504-1:2002  Przygotowanie pod$o*y stalowych przed nak$adaniem farb 
i podobnych produkt�w. Metody przygotowania powierzchni. Cz-#. 1: Zasady og�lne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie pod$o*y stalowych przed nak$adaniem farb 
i podobnych produkt�w. Metody przygotowania  powierzchni.  Cz-#. 2: Obr�bka 
strumieniowo-#cierna.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj) konstrukcji stalowych           
za pomoc) ochronnych system�w malarskich. Cz-#. 1: Og�lne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj) konstrukcji stalowych           
za pomoc) ochronnych system�w malarskich. Cz-#. 5: Ochronne systemy malarskie.
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ST-01. 05 Ð ROBOTY PRZY WYKONANIU DACHU I OBUDOWA %CIAN

Szczeg�$owa  specyÞkacja techniczna na roboty pokrywcze wraz z orynnowaniem 
i obr�bkami blacharskimi oraz obudowa #cian szyby zwi)zanego z monta*em urz)dzenia -
windy

1.WST+P

1. Przedmiot Szczeg�$owej SpecyÞkacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyÞkacji s) wymagania dotycz)ce wykonania i odbioru przy 
wykonaniu dachu wraz z obr�bkami blacharskimi i orynnowaniem i z obudow) #cian 
zwi)zane z monta*em urz)dzenia -windy

2. Zakres stosowania Szczeg�$owej SpecyÞkacji Technicznej 

SpecyÞkacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji rob�t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres rob�t obj-tych  Szczeg�$ow) SpecyÞkacj) Techniczn) 
Roboty, kt�rych dotyczy specyÞkacja, obejmuj) wszystkie czynno#ci umo*liwiaj)ce             

i maj)ce na celu monta*u wykonanie zadaszenia nad wej#ciem g$�wnym wraz 
z $)cznikiem, monta*em rynien oraz obr�bki blacharskiej, a tak*e obudow-  #cian za pomoc) 
systemu fasadowego.

4. Og�lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj-  rob�t zgodnie z dokumentacj) projektow), 
specyÞkacj) techniczn), artyku$ami ustawy Prawo budowlane ãWarunkami technicznymi 
wykonania i odbioru rob�t budowlano-monta*owych. 

2. MATERIA(Y
2.1. Konstrukcja zadaszenia -konstrukcja opisana na rysunkach w dokumentacji
2.2. Blacha stalowa tytan-cynk wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998
2.3. Rynny i rury spustowe tytan-cynk
2.4. Obudowa #cian przeszklenie

3. SPRZ+T

Roboty mo*na wykona. r-cznie lub przy u*yciu dowolnego typu sprz-tu.

4. TRANSPORT 

Ka*da partia wyrob�w powinna zawiera. wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiedni) norm).

Elementy do transportu nale*y zabezpieczy. przed uszkodzeniem.

Elementy mog) by. przewo*one dowolnym #rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzenie, przesuni-ciem oraz utrat) stateczno#ci.

5. WYKONANIE ROBîT

5.1. Monta* konstrukcji dachowej
R�wno#. powierzchni deskowania i $at powinna by. taka, aby prze#wit mi-dzy ni) a $at) 
kontroln) o d$ugo#ci 3,0m by$ nie wi-kszy ni* 5mm w kierunku prostopad$ym do spadku i nie 
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wi-kszy ni* 10mm w kierunku r�wnoleg$ym. 
Podk$ad powinien by. zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji. W podk$adzie powinny 
by. osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

5.2. Obr�bki blacharskie i pokrycie dachu

*obr�bki blacharskie powinny by. dostosowane do wielko#ci pochylenia po$aci,
* roboty blacharskie z blachy stalowej tytan-cynk mo*na wykonywa. o ka*dej porze roku, 
lecz w temperaturze nie ni*szej od -15¡C. Rob�t nie mo*na wykonywa. na oblodzonych 
pod$o*ach,

5.3. Rynny z blachy tytan-cynk

* rynny powinny by. wykonane z pojedynczych cz$on�w i sk$adamy w elementy 
wielocz$onowe,
* powinny by. $)czone w z$)czach poziomych na zak$ad szeroko#ci 40mm; z$)cza powinny 
by. lutowane na ca$ej d$ugo#ci,
* rynny powinny by. mocowane do konstrukcji uchwytami, rozstawionymi w odst-pach nie 
wi-kszych ni* 50 cm,
* spadki rynien regulowa. na uchwytach zgodnie z projektem,

5.4. Rury spustowe - z blachy tytan-cynk

* rury spustowe powinny by. wykonane z pojedynczych cz$on�w sk$adanych w elementy 
wielocz$onowe,
* powinny by. $)czone w z$)czach pionowych na r)bek pojedynczy le*)cy, a w z$)czach 
poziomych na zak$ad szeroko#ci 40mm; 
* rury spustowe powinny by. mocowane do #cian uchwytami, rozstawionymi w odst-pach 
nie wi-kszych ni* 3 m
* uchwyty powinny by. mocowane w spos�b trwa$y

5.5. Monta* obudowy #cian szklanych
Przed przyst)pieniem do monta*u #cian nale*y:
-dok$adnie przeanalizowa. monta* #cian, kt�ra pozwoli na okre#lenie kolejno#ci monta*u 
oraz umo*liwi sprawdzenie przygotowania obiektu do monta*u,
- dokona. sprawdzenia dostaw element�w aluminiowych
- sprawdzi. szeroko#ci otwor�w w #cianach
Systemy #cian o konstrukcji s$upowo-ryglowej pozwalaj) na zastosowanie kilku wariant�w 
monta*u w zale*no#ci od potrzeb i wymaga,.

6. KONTROLA JAKO%CI ROBîT

6.1. Badanie materia$�w u*ytych na konstrukcj-  nale*y przeprowadzi. na podstawie 
za#wiadcze, o jako#ci wystawianych przez producenta stwierdzaj)cych zgodno#. 
z wymaganiami dokumentacji i normami pa,stwowymi 

6.2. Badanie gotowych element�w powinny obejmowa.:
- sprawdzenie wymiar�w, wyko,czenia powierzchni.

7. ODBIîR ROBîT
8.1. Odbi�r rob�t pokrywczych.
- roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj)ce, wymagaj) odbior�w cz-#ciowych. Badania           
w czasie odbioru cz-#ciowego nale*y przeprowadza. dla tych rob�t, do kt�rych dost-p 
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p�/niej jest niemo*liwy lub utrudniony.
Odbi�r cz-#ciowy powinien obejmowa. sprawdzenie:
- pod$o*a (konstrukcji stalowych)
- jako#ci zastosowanych materia$�w,
- dok$adno#ci wykonania obr�bek blacharskich i ich po$)czenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru cz-#ciowego powinno by. potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania ko,cowe pokrycia nale*y przeprowadza. po zako,czeniu rob�t, po deszczu. 

Odbi�r ko,cowy polega na dok$adnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia                      
i obr�bek blacharskich i po$)czenia ich z urz)dzeniami odwadniaj)cymi, a tak*e wykonania 
na pokryciu ewentualnych zabezpiecze, eksploatacyjnych.

8. PODSTAWA P(ATNO%CI
Wszelkie p$atno#ci wynikaj) z postanowie, zawartych w umowie dotycz)cej realizacji 

przedmiotu zam�wienia.

9.  PRZEPISY ZWI"ZANE
1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowan) i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze TZl
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ST-01. 06 Ð MONTA! WINDY

Szczeg�$owa  specyÞkacja techniczna monta*u windy !CPV 45313100-5

1. WST+P

1.1. Przedmiot Szczeg�$owej SpecyÞkacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SpecyÞkacji Technicznej s) wymagania dotycz)ce monta*u 
urz)dzenia -windy wraz ze sterowaniem, oraz z szybem windowym (konstrukcja stalowa         
z szybami bezpiecznymi), wykonanym przez Þrm- specjalistyczn).

1.2. Zakres stosowania Szczeg�$owej SpecyÞkacji Technicznej
SpecyÞkacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji rob�t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob�t obj-tych Szczeg�$ow) SpecyÞkacj) Techniczn)
Roboty, kt�rych dotyczy specyÞkacja, obejmuj) wszystkie czynno#ci umo*liwiaj)ce i maj)ce 
na celu monta* windy o konkretnych parametrach 
Niniejsza specyÞkacja techniczna zwi)zana jest z wykonaniem ni*ej wymienionych rob�t:
-monta* windy ze sterowaniem;
-monta* szybu windowego (konstrukcja stalowa z szybami bezpiecznymi)
1.4. Og�lne wymagania
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj- rob�t zgodnie z dokumentacja projektow), 
specyÞkacj) techniczn), poleceniami nadzoru inwestorskiego. 

1. MATERIA(Y
2.1. Parametry kabiny windy
Po wykonaniu wszystkich rob�t zwi)zanych z szybem nale*y zamontowa. wind-. D/wig 
powinien by. zamontowany przez specjalistyczn) Þrm-.
Parametry d/wigu:
 - D/wig: ' osobowy, elektryczny, bezreduktorowy, klasy energetycznej A 

(1sztuka), przystosowany dla os�b niepe$nosprawnych;
- Wymiary: & 1400x1400x2100mm
- Ud/wig:' ' ' 900kg/12os�b;
- Ilo#. przystank�w:' ' 2; poziomy (0,00; +4,00)
- Ilo#. doj#.:' ' ' 2;
- Pr-dko#. d/wigu:' ' 1,0m/s;
- Wysoko#. podnoszenia:' ok.4,00m;
- Drzwi kabinowe:& Automatyczne

¥ nap(d silnikiem z regulacj# cz(stotliwo$ciow# pr(dko$ci 

zamykania i otwierania

¥ przeszklone szk&em bezpiecznym w ramkach ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej ãsatynaÓ

¥ wyposa"one w uk&ad automatyki powoduj#cy ponowne 

otwieranie drzwi po traÞeniu zamykaj#cych si(  skrzyde& na 

przeszkod(

      Teleskopowe   2 skrzyd$owe o wymiarach 900 0 2000 mm
- Drzwi szybowe:& Automatyczne

¥ przeszklone szk&em bezpiecznym w ramkach ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej ãsatynaÓ

¥ bez   odporno$ci ogniowej

      Teleskopowe   2 skrzyd$owe o wymiarach 900 0 2000 mm
- Kabina d/wigu:' o wymiarach w #wiele 1400x1400x2100mm

' Metalowa, przelotowa 90 stopni , typu C 700  o  2 #cianach 
przeszklonych szk$em bezpiecznym, wyposa*ona min w:
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¥ cyfrowy wy$wietlacz LCD EMT 3   informuj#cy o aktualnym 

kierunku jazdy

¥ gotowy do pod &#czenia  z sieci# telefoniczn# uk &ad 

automatycznej &#czno$ci ze wskazanym telefonem alarmowym

( lini( telefoniczn# do maszynowni zapewnia Zamawiaj#cy )

¥ kurtyny $wietlne w wej$ciach  

¥ wentylator mechaniczny za&#czany automatycznie

¥ sygnalizacj( przeci#"enia  graÞczn# lub d)wi(kow#
¥ kaset( ze stali nierdzewnej X02 na pe&n# wysoko$* kabiny           

z obni"onymi i pod$wietlanymi na niebiesko przyciskami               

z graÞk# BraillÕa

¥ listwy przypod&ogowe ze stali nierdzewnej X02

¥ por(cze okr#g&e ze stali polerowanej 

¥ lustro typu panel 

¥ o$wietlenie sta&e LED  w suÞcie podwieszanym

¥ o$wietlenie awaryjne akumulatorowe

¥ pod&og( z wyk&adziny PCV  lub przygotowana pod wyko%czenie 

zamawiaj#cego

- Nap-d' elektryczny, bezreduktorowy klasy energetycznej A 
wyposa*ony w:system cz-stotliwo#ciowej regulacji pr-dko#ci, 
zapewniaj)cy $agodno#. zatrzymywania si- i startu kabiny

- Sterowanie:' Elektroniczne, mikroprocesorowe, zbiorcze w  d�$
- Zasilanie:                              400 V/50Hz
- Podszybie:& min.1400mm 
- Nadszybie:& min.3750mm 
- Wentylacja:' grawitacyjna nawiewno-wywiewna maszynowni 

' ' ' ' i wywiewna szybu.
- Dodatkowe wyposa*enie:    wy$wietlacz cyfrowy LCD  na przystanku podstawowym 

¥ sygnalizatory zamierzonego kierunku jazdy na pozosta&ych 

przystankach

¥ zabezpieczenie przed zanikiem lub zmian# kolejno$ci faz

¥ zabezpieczenie przed przekroczeniem programowanego czasu 

jazdy mi(dzy przystankami

¥ mo"liwo$* pod&#czenia do systemu po"arowego aktywuj#cego 

zjazd po"arowy i otwarcie drzwi w przypadku po"aru (w tym 

czasie konieczne napi(cie zasilaj#ce) 

¥ elektryczne sprowadzanie kabiny do najbli"szego przystanku w 

przypadku zaniku napi(cia 

- Ilo#. start�w:                        ok. 180/h
- Moc silnika:                           ok. 6,5kW

3.    SPRZ+T
' Wykonawca jest zobowi)zany do u*ywania jedynie takiego sprz-tu, kt�ry nie 
spowoduje niekorzystnego wp$ywu na jako#. wykonywanych rob�t, zar�wno w miejscu tych 
rob�t, jak te* przy wykonywaniu czynno#ci pomocniczych oraz w czasie transportu, 
za$adunku i wy$adunku materia$�w. 

4.    TRANSPORT
' Materia$y do transportu nale*y zabezpieczy. przed uszkodzeniem.
Materia$y mog) by. przewo*one dowolnym #rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesuni-ciem oraz utrat) stateczno#ci.

5.    PODSTAWA P(ATNO%CI
Wszelkie p$atno#ci wynikaj) z postanowie, zawartych w umowie dotycz)cej realizacji 

przedmiotu zam�wienia.

6.  UWAGI SZCZEGî(OWE
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Wybrane przepisy dotycz�ce projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych: 
- rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymaga� dla d�wigów i ich elementów bezpiecze�stwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2198 
ze zm.),  
- rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 ze zm.), 
 - Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364 
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ST-01. 07Ð ZAMUROWANIA OTWORîW

' Szczeg�$owa  specyÞkacja techniczna na roboty budowlane zwi)zane                          
z zamurowaniem otwor�w

1.WST+P

1.1. Przedmiot Szczeg�$owej SpecyÞkacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyÞkacji s) wymagania dotycz)ce wykonania i odbioru rob�t 
w zakresie zam�rowania otwor�w

1.2. Zakres stosowania Szczeg�$owej SpecyÞkacji Technicznej 

SpecyÞkacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji rob�t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob�t obj-tych  Szczeg�$ow) SpecyÞkacj) Techniczn) 

Roboty, kt�rych dotyczy specyÞkacja, obejmuj) wszystkie czynno#ci umo*liwiaj)ce                   
i maj)ce na celu zamurowanie wskazanych otwor�w na podstawie za$)czonej dokumentacji.

2.    MATERIA(Y

2.1.Zamurowanie otwor�w 
2.1.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
' Do przygotowania zapraw stosowa. mo*na ka*d) wod-  zdatn) do picia, z rzeki lub 

jeziora.
Niedozwolone jest u*ycie w�d #ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz w�d 

zawieraj)cych t$uszcze organiczne, oleje i mu$.

2.1.2. Piasek
' Piasek powinien spe$nia. wymagania obowi)zuj)cej normy przedmiotowe,                           

a w szczeg�lno#ci:
- nie zawiera. domieszek organicznych,
- mie. frakcje r�*nych wymiar�w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek #rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.1.3. Cement
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.1.4 Pustaki 
Przy odbiorze bloczk�w nale*y przeprowadza. na budowie nast-puj)ce badania:
- przeprowadzenie pr�by dora/nej przez ogl-dziny, opukiwanie i mierzenie:
 wymiar�w i kszta$tu ceg$y,
-  liczby szczerb i p-kni-.,
-  odporno#ci na uderzenia,
 - prze$omu ze zwr�ceniem szczeg�lnej uwagi na zawarto#. margla.
' Dopuszczalna liczba bloczk�w po$�wkowych, p-kni-tych ca$kowicie lub z jednym 
p-kni-ciem przechodz)cym przez ca$) grubo#. ceg$y o d$ugo#ci powy*ej 6  mm nie mo*e 
przekracza. 10% bloczk�w badanych.
' Nasi)kliwo#. bloczk�w wapienno - piaskowych nie powinna by. wy*sza ni* 20%. Do 
#cian zewn-trznych zaleca si- stosowa. bloczki o nasi)kliwo#ci nie wi-kszej ni* 16%.
' Odporno#. bloczk�w na uderzenia powinna by. taka, aby bloczek upuszczony z 
wysoko#ci 1,5 m na inne bloczki nie rozpad$ si-  na kawa$ki. Mo*e natomiast wyst)pi. 
p-kni-cie elementu lub jego wyszczerbienie. Liczba bloczk�w nie spe$niaj)cych powy*szego 
wymagania nie powinna by. wy*sza ni* dla 15 sprawdzanych cegie$ - 2 sztuki

2.1.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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Marka i sk$ad powinna by. zgodne z wymaganiami. Przygotowanie zapraw do rob�t 
murowych powinno by. wykonywane mechanicznie. Zapraw-  nale*y przygotowa. w takiej 
ilo#ci, aby mog$a by. wbudowana mo*liwie wcze#nie po jej przygotowaniu tj ok. 3godzin.
Do zapraw nale*y stosowa. piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nale*y stosowa. cement portlandzki z dodatkiem *u*la 
lub popio$�w lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, *e temperatura 
otoczenia w ci)gu 7dni od chwili zu*ycia zaprawy nie b-dzie ni*sza  ni* +5oC.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale*y stosowa. wapna suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kt�re powinno tworzy. 
jednolit) i jednobarwn) mas-, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze, obcych. 
Sk$ad obj-to#ciowy zapraw nale*y dobiera. do#wiadczalnie, w zale*no#ci od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.1.6. Tynki
Tynk na zamurowanych otworach drzwiowych ma$ej windy. 

Woda (PN-EN 1008:2004):
' Do przygotowania zapraw stosowa. mo*na ka*d) wod-  zdatn) do picia, oraz wod-  
z rzeki lub jeziora
& Piasek(PN-EN 13139:2003):
' Piasek powinien spe$nia. wymagania obowi)zuj)cej normy przedmiotowe, 
a w szczeg�lno#ci  (nie zawiera. domieszek organicznych, mie. frakcj- r�*nych wymiar�w).
' Do spodnich warstw tynku nale*y stosowa. piasek gruboziarnisty, do wierzchnich Ð 
#rednioziarnistych

2.1.7. Farby 
' Farby niezale*nie od ich rodzaju powinny odpowiada. wymaganiom norm  
pa,stwowych lub #wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.    SPRZ+T
Wykonawca jest zobowi)zany do u*ywania jedynie takiego sprz-tu, kt�ry nie 

spowoduje niekorzystnego wp$ywu na jako#. wykonywanych rob�t, zar�wno w miejscu tych 
rob�t, jak te* przy wykonywaniu czynno#ci pomocniczych oraz w czasie transportu, 
za$adunku i wy$adunku materia$�w.
' Roboty mo*na wykonywa. przy u*yciu dowolnego sprz-tu.

4.    TRANSPORT l SK(ADOWANIE
Materia$y do transportu nale*y zabezpieczy. przed uszkodzeniem.

Materia$y mog) by. przewo*one dowolnym #rodkiem transportu oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesuni-ciem oraz utrat) stateczno#ci.

5.    WYKONANIE ROBîT

5.1. Zamurowanie otwor�w, tynkowanie, malowanie
Mury nale*y wykonywa. warstwami, z zachowaniem prawid$owego wi)zania                 

i grubo#ci spoin, do pionu i sznura.
' Mury nale*y wznosi. mo*liwie r�wnomiernie na ca$ej jej d$ugo#ci. W miejscu 
po$)czenia mur�w wykonanych niejednocze#nie nale*y stosowa. strz-pia zaz-bione 
ko,cowe.
' Pustaki uk$adane na zaprawie powinny by. czyste i wolne od kurzu. Stosowanie 
ceg$y, blok�w lub pustak�w kilku rodzaj�w i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasady, *e ka*da #ciana powinna by. wykonana z ceg$y, blok�w lub 
pustak�w jednego wymiaru i jednej klasy.
' Konstrukcje murowe grubo#ci mniejszej ni* 1 pustak (#cianki dzia$owe) mog) by. 
wykonywane tylko przy temperaturze powy*ej 0¡C.
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Spoiny powinny by. dok$adnie wype$nione zapraw). W #cianach przewidzianych do 
tynkowania nie nale*y wype$nia. zapraw) spoin przy zewn-trznych licach na g$-boko#. 5-10 
mm (murowanie na tzw. puste spoiny) 

Przed przyst)pieniem do wykonywania rob�t tynkowych powinny by. zako,czone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy.
Zaleca si- przyst)pienie do wykonania tynk�w po okresie osiadania i skurcz�w mur�w.
' Tynki nale*y wykonywa. w temperaturze nie ni*szej ni* +5oC.
Zaleca si-  chroni. #wie*o wykonane tynki zewn-trzne w ci)gu pierwszych dw�ch  dni przed 
nas$onecznieniem d$u*szym dwie godz.
' W okresie wysokich temperatur #wie*o wykonane tynki powinny by. w czasie 
wi)zania i twardnienia, tj. w ci)gu 1 tygodnia, zwil*ane wod)
' W murze spoiny powinny by. nie zape$nione zapraw) na g$-boko#. 10-15 mm od 
lica muru. Je*eli mur jest wykonany na spoiny pe$ne, nale*y je wyskroba. na g$-boko#. jak 
wy*ej lub zastosowa. specjalne #rodki zapewniaj)ce nale*yt) przyczepno#. tynku do 
pod$o*a.
' Bezpo#rednio przed tynkowaniem pod$o*e nale*y oczy#ci. z kurzu szczotkami oraz 
usun). plamy z rdzy i substancji t$ustych. Plamy z substancji t$ustych mo*na usun). przez 
zmycie 10%  roztworem szarego myd$a lub przez wypalenie lamp) benzynow). 
' Nadmiernie such) powierzchni- muru nale*y zwil*y. wod).
Narzut tynk�w wewn-trznych nale*y wykonywa. wed$ug pas�w lub listew kierunkowych. 

6. KONTROLA JAKO%CI ROBîT
6.1. Wymagana jako#. materia$�w powinna by. potwierdzona przez producenta przez 
za#wiadczenie o jako#ci lub znakiem kontroli jako#ci zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym r�wnorz-dnym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza si-  stosowania do rob�t materia$�w, kt�rych w$a#ciwo#ci nie 
odpowiadaj) wymaganiom technicznym. Nie nale*y stosowa. r�wnie* materia$�w 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nale*y przeprowadzi. kontrol-  dotrzymania warunk�w og�lnych wykonania rob�t 
(cieplnych, wilgotno#ciowych). Sprawdzi. prawid$owo#. wykonania podk$adu, posadzki, 
dylatacji.

7.ODBIîR ROBîT
Roboty podlegaj) odbiorowi wg. zasad podanych poni*ej.
7.1. Odbi�r materia$�w i rob�t powinien obejmowa. sprawdzenie w$a#ciwo#ci technicznych 
tych materia$�w z wystawionymi atestami wytw�rcy. W przypadku zastrze*e, co do 
zgodno#ci materia$u z za#wiadczeniem o jako#ci wystawionym przez producenta - powinien 
by. on zbadany laboratoryjnie.
7.2. Nie dopuszcza si-  stosowania do rob�t materia$�w, kt�rych w$a#ciwo#ci nie 
odpowiadaj) wymaganiom technicznym. Nie nale*y stosowa. r�wnie* materia$�w 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
7.3. Wyniki odbior�w materia$�w i wyrob�w powinny by. ka*dorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.
7.4. Odbi�r powinien obejmowa.:
- sprawdzenie wygl)du zewn-trznego; badanie nale*y wykona. przez ocen- wzrokow),
- sprawdzenie prawid$owo#ci ukszta$towania powierzchni posadzki; badanie nale*y wykona. 

przez ocen- wzrokow),
- sprawdzenie prawid$owo#ci wykonania styk�w materia$�w posadzkowych; badania 

prostoliniowo#ci nale*y wykona. za pomoc) naci)gni-tego drutu i pomiaru odchyle,            
z dok$adno#ci) l mm, a szeroko#ci spoin - za pomoc) szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawid$owo#ci wykonania coko$�w lub listew pod$ogowych; badanie nale*y 
wykona. przez ocen- wzrokow),

' Wymagana jako#. materia$�w powinna by. potwierdzona przez producenta przez 
za#wiadczenie o jako#ci lub znakiem kontroli jako#ci zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym r�wnorz-dnym dokumentem.
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� Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów, których wła�ciwo�ci nie 
odpowiadaj� wymaganiom technicznym. 
 Nale�y przeprowadzi� kontrol� dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 
Badanie jako�ci wbudowania powinno obejmowa�: 
- sprawdzenie stanu i wygl�du elementów pod wzgl�dem równo�ci, pionowo�ci i 
spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomi�dzy elementami a o�cie�ami, 
- sprawdzenie działania cz��ci ruchowych, 
- stan i wygl�d wbudowanych elementów. 
Roboty podlegaj� odbiorowi. 

8.    PODSTAWA PŁATNO�CI 
Wszelkie płatno�ci wynikaj� z postanowie� zawartych w umowie dotycz�cej realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

9.  PRZEPISY ZWI�ZANE 
- PN-68/B-06050: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta�owych 
- PN-EN 1008:2004: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
- PN-EN 197-1:2002: Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementów 
powszechnego u�ytku. 
- PN-EN 13139:2003: Kruszywa do zaprawy. 
- PN-70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-74/B-30175: Kit asfaltowy uszczelniaj�cy. 
- ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), 
-  rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 ze 
zm.) 
- rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 ze zm.). 



ST-01. 08Ð DOJ%CIA

Szczeg�$owa  specyÞkacja techniczna na roboty budowlane zwi)zane wykonaniem -
odtworzeniem kostki bezpo#rednio przy nowopowsta$ym fundamencie szybu dla monta*u 
urz)dzenia -windy

1.WST+P

1.1. Przedmiot Szczeg�$owej SpecyÞkacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyÞkacji s) wymagania dotycz)ce wykonania i odbioru rob�t 
w zakresie wykonania -odtworzenia kostki bezpo#rednio przy nowopowsta$ym fundamencie 
szybu dla monta*u urz)dzenia -windy

1.2. Zakres stosowania Szczeg�$owej SpecyÞkacji Technicznej 

SpecyÞkacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji rob�t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob�t obj-tych  Szczeg�$ow) SpecyÞkacj) Techniczn) 

Roboty, kt�rych dotyczy specyÞkacja, obejmuj) wszystkie czynno#ci umo*liwiaj)ce             
i maj)ce na celu wykonanie -odtworzenie kostki bezpo#rednio przy nowopowsta$ym 
fundamencie szybu dla monta*u urz)dzenia -windy

2.    MATERIA(Y

Kostka brukowa - w szczelinach suchy piasek o frakcji od 1- 2 mm.
Podsypka - o grubo#ci 3cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm 
PodbudowaÐ beton B 7,5,
PodbudowaÐ ubity piasek

3.    SPRZ+T

Wykonawca jest zobowi)zany do u*ywania jedynie takiego sprz-tu, kt�ry nie spowoduje 
niekorzystnego wp$ywu na jako#. wykonywanych rob�t, zar�wno w miejscu tych rob�t, jak 
te* przy wykonywaniu czynno#ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za$adunku                
i wy$adunku materia$�w.
Roboty mo*na wykonywa. przy u*yciu dowolnego sprz-tu.

4.    TRANSPORT l SK(ADOWANIE

Materia$y do transportu nale*y zabezpieczy. przed uszkodzeniem.
Materia$y mog) by. przewo*one dowolnym #rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem.

5.    WYKONANIE ROBîT
5.1. Wykonanie doj#. i dojazd�w
Roboty zwi)zanie z wykonaniem doj#. i dojazd�w nale*y wykona. po zako,czeniu rob�t 
budowlanych
Wy$o*enie now) kostk) chodnikow) gr.6cm doj#cia bezpo#rednio przy nowopowsta$ym 
fundamencie szybu dla monta*u urz)dzenia -windy /.
                     Nie przewidziano wykonania dodatkowych nowych doj#. 
Nale*y wykona. warstwy:
Kostka brukowa - w szczelinach suchy piasek o frakcji od 1- 2 mm.
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Podsypka - o grubo#ci 3cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm 
PodbudowaÐ beton B 7,5,
PodbudowaÐ ubity piasek

Przygotowanie pod$o*a do uk$adania kostki
Najpierw nale*y usun). warstw-  gruntu ok 30cm oraz dok$adnie j) oczy#ci. z korzeni 
rosn)cych tam ro#lin. Nast-pnie pod$o*e trzeba ukszta$towa. i zag-#ci. (ubi.) walcem lub 
p$yt) wibracyjn). Z zachowaniem spadku 3% w kierunku poprzecznym oraz 0,5% w 
kierunku wzd$u*nym. 
Po wykonaniu wszystkich warstw uk$adamy kostk-  od czo$a, tzn. znajduj)c si-  na 
nawierzchni ju* u$o*onej, tak *e nie niszczy si-  przygotowanej uprzednio podsypki. Bardzo 
wa*ne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) mi-dzy kostkami o szeroko#ci >2-3mm. 
U$atwiaj) to specjalne wypustki dystansowe znajduj)ce si-  na bocznych #cianach kostek. W 
razie potrzeby docinamy kostki na gilotynie lub pi$) diamentow). 

6. KONTROLA JAKO%CI ROBîT
Przy uk$adaniu kostki brukowej sprawdzeniu podlega:
-przygotowanie pod$o*a,
-materia$ u*yty na podk$ad
-grubo#. i r�wnomierno#. warstw podk$adu
-spos�b i jako#. zag-szczenia
-jako#. dostarczonej kostki 
-prawid$owo#. u$o*enia i zamulenia piaskiem

7.    PODSTAWA P(ATNO%CI
Wszelkie p$atno#ci wynikaj) z postanowie, zawartych w umowie dotycz)cej realizacji 

przedmiotu zam�wienia.

8.  PRZEPISY ZWI"ZANE

- PN-68/B-06050 ãWarunki techniczne wykonania i odbioru rob�t budowlano Ð    
monta*owych

- PN-86/B-02480:    Grunty budowlane. Okre#lenia. Symbole. Podzia$ i opis grunt�w.
- BN-77/8931-12:      Oznaczenia wska/nika zag-szczenia grunt�w
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SZCZEGî!OWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

WYKONANIA  I  ODBIORU  

Nazwa zam�wienia:
Monta" urz#dzenia (windy) na istniej#cym obiekcie internatu Specjalnego O$rodka Szkolno-

Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owi%skach, 
 pl. Przemys&awa 9.  /CPV 45313100-5/

Obiekt:
' ' Specjalny O$rodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych           
' ' w Owi%skach z siedzib# przy Placu Przemys&awa 9, 62-005 Owi%ska

Zamawiaj#cy:
' ' Powiat Pozna%ski, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Pozna%

45310000-3Ð roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewn!trznych

" " " " " " "

# # # # # # # # OPRACOWA$: 

 # # # # # # # architekt Maciej $ukomski      czerwiec 2015r



1. Cz!"# og�lna

1.1.Nazwa zam�wienia -w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej

$ Monta% urz&dzenia (windy) na istniej&cym obiekcie internatu Specjalnego O"rodka 

$ Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owi'skach,  pl. Przemys(awa 9.

1.2    Przedmiot i zakres rob�t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s& wymagania dotycz&ce wykonania i odbioru 

rob�t budowlanych elektrycznych dla monta%u urz&dzenia (windy) na istniej&cym obiekcie 

internatu

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji rob�t budowlanych nast!puj&cych element�w instalacji elektrycznej

! kable elektryczne,

! przewody elektryczne, 
! korytka kablowe,
! osprz!t elektryczny,

2. Roboty towarzysz&ce i tymczasowe

¥ oznakowanie miejsca prowadzenia rob�t

¥ przekucia i przewierty przez "ciany 

¥ uszczelnienie przej"# przez przegrody i dylatacje budynku

¥ inwentaryzacja powykonawcza

3. Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowi cz!"# terenu O"rodka Szkolno-Wychowawczego w Owi'skach, dzia(ka nr 

228/2;

3.1. Organizacja robot budowlanych

Planowane roboty nale%y zorganizowa# i przeprowadzi# z ograniczeniami wynikaj&cymi z funkcji 

u%ytkowej budynku.

3.2.  Zabezpieczenie interes�w os�b trzecich

Wykonawca jest zobowi&zany zapewni# bezpiecze'stwo os�b postronnych, u%ytkownik�w 

budynku oraz pojazd�w, poprzez dostosowanie organizacji rob�t oraz odpowiednie wydzielenie i 

oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu z u%ytkownikiem.

3.3. Ochrona "rodowiska

Wszystkie odpady pozosta(e z wykonywanych prac nale%y wywie)# na wysypisko i sk(adnic! 

z(omu. Przedstawi# Inwestorowi kart! przekazania odpadu.

4.4. Warunki bezpiecze'stwa pracy



Wszyscy pracownicy musz! by" przeszkoleni oraz musz! posiada" aktualne badania lekarskie. 

Wykonawca przed wej#ciem na budow$  jest zobowi!zany przedstawi" inwestorowi list$ 

pracownik�w przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz z odpowiednimi 
za#wiadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, instrukta%owego, oraz za#wiadcze& o braku 

przeciwskaza& do wykonywania danego zawodu.

Roboty nale%y wykonywa" zgodnie z przepisami BHP i PPO'.

4. Wymagania dotycz!ce w(a#ciwo#ci wyrob�w budowlanych

Wszystkie wyroby budowlane musz! by" fabrycznie nowe oraz dopuszczone do stosowania przy 

wykonywaniu rob�t budowlanych zgodnie z ustaw! o wyrobach budowlanych (Dz.U. 

2004.92.881). Wykonawca jest zobowi!zany dostarczy" materia(y zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i SST b!d) r�wnowa%ne, o parametrach technicznych, takich samych, 

jak urz!dzenia podane w dokumentacji projektowej.

Systemy mocuj!ce przewody, kable, instalacje wi!zkowe i osprz$t

Uchwyty do mocowania kabli i przewod�w - klinowane w otworze z elementem trzymaj!cym 

sta(ym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych element�w np. paski zaciskowe lub uchwyty 

kablowe przykr$cane; stosowane g(�wnie z tworzyw sztucznych (niekt�re elementy mog! by" 

wykonane tak%e z metali).

5. Urz!dzenia.

¥ Urz!dzenia musz! by" fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w 

dokumentacji projektowej 
¥ Do monta%u zastosowa" materia(y fabrycznie nowe podane w wykazie materia(owym b!d) 

r�wnowa%ne, o parametrach technicznych, takich samych, jak urz!dzenia podane w 

dokumentacji projektowej.

¥ Wszystkie materia(y stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada" w(a#ciwe 

atesty higieniczne, p.po%., bezpiecze&stwa i dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie.
¥ Dopuszcza si$  stosowanie tylko takich materia(�w i technologii i rozwi!za& 

materia(owych, kt�re s! celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania 
wynikaj!cego z dokumentacji projektowej.

6. Sk(adowanie i kontrola jako#ci

Wyroby budowlane sk(adowa" w spos�b nie powoduj!cy ich uszkodzenia, b!d) obni%enia 

parametr�w, w miejscu zabezpieczonym przed dzia(aniem czynnik�w atmosferycznych oraz os�b 

postronnych.

Kontrola jako#ci polega" b$dzie na wizualnym stwierdzeniu, czy poszczeg�lne elementy systemu 

s! fabrycznie nowe i nieuszkodzone oraz czy s! wyrobami dopuszczonymi do stosowania                

w budownictwie.

7. Wymagania dotycz!ce sprz$tu i maszyn 

Wszelkie roboty powinny by" wykonywane sprawnym sprz$tem, dopuszczonym do u%ytku            

w budownictwie oraz przeznaczonym do wykonywania danego rodzaju rob�t. 

*

8. Wymagania dotycz!ce #rodk�w transportu 



Podczas transportu materia!�w ze sk!adu przy obiektowego na obiekt nale"y zachowa# ostro"no$# aby nie 

uszkodzi# materia!�w do monta"u. 

Nale"y stosowa# dodatkowe opakowania w przypadku mo"liwo$ci uszkodze% transportowych.

9. Wymagania dotycz&ce wykonywania rob�t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$# wykonania tych rob�t oraz ich zgodno$# z umow&, 

projektem wykonawczym, pozosta!ymi SST i poleceniami zarz&dzaj&cego realizacj& umowy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odst'pstw od tych dokument�w wymaga akceptacji zarz&dzaj&cego 

realizacj& umowy oraz projektanta.

Roboty nale"y wykona# zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze%stwa               

i higieny pracy podczas wykonywania rob�t budowlanych (Dz.U. 2003.47.401) oraz zgodnie           

z przepisami prawa budowlanego. 

Roboty powinny by# wykonywane zgodnie z dobr& praktyk& in"yniersk&, dokumentacj& 

projektow& oraz instrukcjami monta"u producent�w zastosowanych wyrob�w budowlanych.

Prace powinny by# wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem 

w!a$ciwych materia!�w i urz&dze% zaleconych przez dokumentacj' projektow&.

Wykonana instalacja nie mo"e stwarza# zagro"enia po"arowego ani bezpiecze%stwa konstrukcji 

obiektu.

Wszystkie podwieszenia i podparcia przewod�w instalacji oraz urz&dze% wewn&trz budynku 

wykona wykonawca wg w!asnego projektu z uwzgl'dnieniem lokalnych warunk�w 

monta"owych. 

Monta" urz&dze% wykona# zgodnie z DTR urz&dze% dostarczan& przez ich producenta.

10. Odbi�r rob�t budowlanych

Odbi�r rob�t w stosunku do dokument�w odniesienia obejmowa! b'dzie sprawdzenie 

poprawno$ci wykonania rob�t w stosunku do projektu budowlanego oraz niniejszej specyÞkacji 

technicznej.

Wszystkie badania i pomiary b'd& przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

Parametry bada% oraz spos�b przeprowadzenia bada% s& okre$lone w normie PN Ð HD 60364 - 6: 2008

Wyniki bada% trzeba zamie$ci# w protokole.

11. Rozliczenie rob�t i prac towarzysz&cych

Wszelkie p!atno$ci wynikaj& z postanowie% zawartych w umowie dotycz&cej realizacji przedmiotu 

zam�wienia.


